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Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1440) Urząd Gminy Mokrsko zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia 
rozbudowy dróg gminnych nr: 
 117055E o długości ok. 1,900km  
117003 E o długości ok. 0,970km 
zlokalizowanych w m. Komorniki, Jasna Góra, Motyl, Lipie, obręb Mokrsko oraz  
o możliwości zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. 
 

W ramach realizacji wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek 
zlokalizowania kanałów technologicznych w pasie drogowym tej drogi, o ile w terminie 60 
dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot 
zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał taki udostępniony będzie na zasadach 
uregulowanych przepisami art. 39 ust.7 – 7f ustawy o drogach publicznych. 
Zgłoszenie należy kierować w formie pisemnej na adres: 
Urząd Gminy Mokrsko 
Mokrsko 231 
98-345 Mokrsko 

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych – kanał technologiczny to 
ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub 
urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: 
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego, 
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasileniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 
Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału 
technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest zobowiązany 
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zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie 
udostępniono tego kanału innym podmiotom – art. 39 ust. 6b ustawy. 
Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowana 
udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia, kanał ten 
nie zostanie zlokalizowany w pasie drogowym tego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 39 ust.6 
pkt 2 ustawy o drogach publicznych. 
 
 

Wójt Gminy Mokrsko 
      (-) Tomasz Kącki 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

2. Plan orientacyjny planowanej rozbudowy dróg gminnych  
 
 

 


